
 

REGULAMIN PŁYWALNI 

 

Korzystający z pływalni są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

jego przestrzegania. 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego  

ul. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz. 

2. Pływalnia czynna jest codziennie. 

3. Czas otwarcia uzależniony jest od organizacji zajęć lekcyjnych, pory roku oraz stanu 

technicznego urządzeń. 

4. Z pływalni mogą korzystać:   

- osoby indywidualne, w tym dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby 

pełnoletniej 

- grupy dorosłe zorganizowane   

- młodzież szkolna w ramach zajęć lekcyjnych, pod opieką i kontrolą osoby prowadzącej 

zajęcia.  

5. Użytkownik jest zobowiązany do skorzystania z szatni głównej i pozostawienia tam okrycia 

wierzchniego oraz obuwia zewnętrznego. 

6. Użytkownicy indywidualni zobowiązani są do kupna biletu wstępu lub posiadania karty 

wstępu na pływalnię i okazania ich przed wejściem, na ściśle określoną godzinę. 

7. Posiadanie biletu lub karty wstępu świadczy jednocześnie o pełnej akceptacji niniejszego 

regulaminu. 

8. Niniejszy regulamin dotyczy również osób korzystających z jacuzzi i zjeżdżalni. 

9. Po zakończeniu korzystania z pływalni zasygnalizowanego przez ratownika należy udać się 

do szatni i po wykonaniu podstawowych czynności związanych z ubraniem niezwłocznie ją 

opuścić. 

 

B. UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZUJE 

 



1. Wstęp na pływalnię tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym przylegającym do ciała 

oraz klapkach basenowych i czepku kąpielowym. 

2. Umycie całego ciała wodą i mydłem pod natryskiem przed wejściem na pływalnię. 

3. Podporządkowanie się nakazom ratowników, którzy na pływalni sprawują ogólny nadzór 

nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i niniejszego regulaminu. 

4. Zgłoszenie opiekunowi lub ratownikowi wszelkich skaleczeń, urazów oraz przypadków złego 

samopoczucia. 

5. Zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego przestrzegania regulaminu 

pływalni. 

 

C. NA TERENIE PŁYWALNI NIE BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY: 

 

1. Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków. 

2. Z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry. 

3. Z oznakami choroby stanowiącymi niebezpieczeństwo utonięcia. 

4. Których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z pływalni. 

5. Których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm. 

 

D. ZABRANIA SIĘ : 

 

1. Posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innych). 

2. Wnoszenia na obiekt nadmuchiwanych materaców, zabawek. 

3. Biegania na terenie pływalni. 

4. Skakania do wody. 

5. Spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody. 

6. Palenia papierosów, żucia gumy. 

7. Sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. 

8. Jedzenia w pomieszczeniach przebieralni i natrysków oraz na terenie hali basenowej. 

9. Krzyczenia i hałasowania lub wszczynania fałszywych alarmów. 

10. Pływania w innych okularach niż pływackich. 

11. Zjeżdżania w okularach pływackich rurą zjazdową. 

12. Niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecania terenu pływalni. 

13. Wnoszenia na pływalnię przedmiotów szklanych (np. opakowań, napojów). 

14. Korzystania ze zjeżdżalni bez zgody i dozoru ratownika. 

15. Przebywania na terenie pływalni i pomieszczeń towarzyszących osobom postronnym: 

rodzicom, krewnym osób kąpiących się nie posiadającym uprawnień do wstępu na 

pływalnię. 

16. Używania sprzętu i stroju do nurkowania (butle, płetwy itp.) 



 

 

 

 

E. ODPOWIEDZIALNOŚC UŻYTKOWNIKA: 

 

1. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w 

szafkach, a nie oddane do depozytu w kasie lub u ratownika. 

2. Przed wyjściem z szatni na teren pływalni należy sprawdzić czy szafka została zamknięta. 

Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych pływalnia 

nie odpowiada. 

3. Osoby naruszające przepisy regulaminu nie stosujące się do zaleceń personelu mogą być 

usunięte z terenu obiektu. 

4. Za zniszczone wyposażenie obiektu i inne szkody obowiązuje odpowiedzialność finansowa. 

5. Osoby z problemami zdrowotnymi korzystają z pływalni wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. 

 

F. ZAJĘCIA GRUPOWE 

 

1. Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się według ustalonego przez Dyrektora Szkoły 

rozkładu zajęć. 

2. Grupy zorganizowane korzystają z pływalni na następujących zasadach: 

a) grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą 

zajęcia  posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

b) uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia równocześnie, spóźnieni nie będą 

wpuszczani. 

c) opiekunowie grup i prowadzący odpowiadają za umycie się uczestników grupy pod 

natryskiem przed zajęciami. 

d) osoby prowadzące zajęcia lub opiekunowie mogą wchodzić na pływalnię tylko w 

stroju   

i obuwiu do tego przystosowanym. 

e) opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie. 

f) grupy korzystające z basenu opuszczają nieckę na sygnał ratownika i po zajęciach 

powinny niezwłocznie opuścić szatnię. 

g) prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po 

zajęciach. 



h) za stan bezpieczeństwa uczestników oraz porządek i przestrzeganie regulaminu 

odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy. 

i) prowadzący jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki w miejscu 

wskazanym przez ratownika. 

j) prowadzenie zajęć grupowych odbywa się tylko w obecności ratownika. 

 

 

 

G. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA RATOWNIKÓW 

1. Jeden krótki gwizdek – naruszenie regulaminu pływalni. 

2. Dwa krótkie gwizdki – należy opuścić nieckę i przejść do szatni. 

3. Jeden krótki gwizdek – sygnał alarmowy, z powodu niebezpieczeństwa należy natychmiast 

wyjść z wody. 

 

H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji, natomiast umieszczanie reklam, 

plakatów, ogłoszeń itp. jest możliwe po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do administratora pływalni. 


